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SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS! 

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem 

MNPMNPMNPMNP    
                 med nami povedano 

Leto  57 

S L O V E N S K A  Ž U P N I J A  S T U T T G A R T 
 AALEN | BAD URACH | BÖBLINGEN | ESSLINGEN | HEILBRONN | OBERSTENFELD |  PFULLINGEN |  SCHORNDORF | SCHWÄBISCH  GMÜND | STUTTGART 

DUHOVNA MISEL 

 

Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 

 

»O Bog, na pomoč mi pridi; Gospod, hiti mi pomagat. 

(Deus, in adiutorium meum intende: Domine, ad adiu‐

vandum mihi festina.)« (Ps 69,2) Reši me, o Bog; zakaj 

vode so mi prišle do grla! Ta verz Vsebuje klic k Bogu 

proti vsem nevarnostim, vsebuje pobožno izpoved, vse‐

buje skrb, ki jo obuja stalni strah, vsebuje priznanje 

lastne krhkosti, uslišanega zaupanja, gotovost v pomoč, 

ki je vedno vsepovsod navzoča. Kdor neprenehoma kliče 

svojega zaščitnika, je zares gotov, da ga ima vedno v bližini. Ta klic vsebuje radost in go‐

rečo ljubezen. Kdor si stalno in v vseh ozirih želi božje pomoči, ne izraža, da si je želi 

zgolj v težkih in žalostnih, temveč tudi v drugih, veselih in podobnih rečeh. Tak ve, da 

nas Bog rešuje iz vseh nesreč in on sam daje, da veselje traja, v obeh primerih človeška 

krhkost sama ne vzdrži brez njegove pomoči. Naša molitev za rešitev v slabih časih in za 

varovanje pred napuhom v dobrih časih mora temeljiti na tej vrstici. Misel na to vrstico 

se mora neprenehoma vrteti v vašem srcu. Ta vrstica naj bo prva reč, ko se zbudiš. Naj bo 

v tvojih mislih, ko bediš. Naj te prevzame, ko vstajaš iz postelje ali ko poklekaš. Naj te 

spremlja v vseh tvojih delih in dejanjih. Naj bo ves čas ob tebi. Po Mojzesovi zapovedi 

boš mislil nanjo, »ko bivaš v svoji hiši in ko hodiš po poti« (5 Mz 6,7), ko legaš ali ko vsta‐

jaš. Napiši jo na podboje svojih ustnic, postavi jo na obzidje svojega doma in v notranje 

svetišče svojega srca. To bo ponavljajoča molitev, nenehen odpev, ko se sklanjaš ali ko se 

dvigaš, da storiš vse potrebno za svoje življenje. 

Lep in blagoslovljen čas vam želim!                                                         

    Župnik Aleš Kalamar 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

FEBRUAR 2017 

• 5.2.  

5. NEDELJA MED LETOM, sveta maša bo ob 
15.00 uri, † Franc Leben in starši Leben, Janez in 
starši Vajda † Franc Belšak, † starši Frančiška in 
Ciril Štuhec.  

• 12.2. 

6. NEDELJA MED LETOM, † Ivanka Gornik, † 
Fanika Arko, † družina Jakob.  

• 19.2. 

7. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 
prost.  

 

 

MAREC 2017 

•  5.3.  

1. POSTNA NEDELJA, †† Milan Podjavoršek,  

Alojzija Senekovič, starši Podjavoršek, starši 

Senekovič.  

•  12.3. 

2. POSTNA NEDELJA, †† Franc Belšak in starši 

Belšak, † Fanika Arko, † Gert Schulz.  

•  19.3. 

3. POSTNA NEDELJA, † mašni namen je še 
prost. 

 

 

 

STUTTGART                                                          16.00 

BAD URACH                                                          17.00 

PFULLINGEN                                                        16.45 

 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

•  4.2. 

5. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

•  4.3. 

1. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  5.2. 

5. NEDELJA MED LETOM, † Ciril Rotar, † druži‐
na Behek, † družina Sotlar.  

•  5.3. 

1. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

 

  

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  11.2. 

6. NEDELJA MED LETOM, † za dober namen.  

•  11.3.  

2. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

 

Margaretenkapelle, Weißensteinerstr. 33 

 

• 12.2. 

6. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 
prost.  

• 12.3. 

2. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.  

BÖBLINGEN                                                           9.45 

SCHWÄBISCH GMÜND                                    10.30  



Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105 

 

• 19.2. 

7. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 
prost.  

• 19.3. 

3. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

 

Cerkev Sv. Mihaela,  Hölderlinstraße 13 

 

• 18.2. 

7. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

• 18.3. 

3. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost. 

 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  25.2. 

8. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

• Petek, 24.3. 

4. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

 

 

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      17.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 26.2. 

8. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.     

• 26.3. 

4. POSTNA NEDELJA, mednarodna sveta maša bo 

ob 10.00 uri. 

 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 26.2. 

8. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

• 26.3. 

4. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

 

OBERSTENFELD                                                    9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu decembru ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐
vali 429,08 EUR in v mesecu januarju 256,53 EUR. Za‐
hvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš Kalamar 

»Ni druge lestve, po kateri bi 

prišli v nebesa, kot križ .« 

Sv. Roza iz Lime    
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*  Jezusovo darovanje—svečnica, sveta maša bo 

v četrtek, 2.2.2017 ob 10.00 uri v Slovenskem domu, 

hkrati bo tudi podeljen Blažev žegenj. Lepo vablje‐

ni!  

 * Slovenski kulturni praznik in 25. obletnico 

društva Slovenija Stuttgart e.V. bomo prazno‐

vali v nedeljo, 5.2.2017.  Prireditev bo v dvorani sv. 

Konrada po sveti maši, ki bo ob  15.00 uri. Vlju‐

dno vabljeni! 

 

 

 

 

* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bodo v mesecu februarju v nedeljo, 

5.2.2017 ob 14.00 uri in v soboto, 18.2.2017 ob 10.00 

uri,  v mesecu marcu v soboto, 11.3.2017 in v soboto, 

18.3.2017 ob 10.00 uri v Slovenskem domu. Otroci in 

starši, prisrčno vabljeni! 

* Križev pot in spoved: od prve postne nedelje 

naprej bomo, v cerkvi sv. Konrada v Stuttgartu, 

vsako nedeljo pol ure pred sveto mašo molili sveti 

križev pot. Prav tako bo priložnost za sveto spoved.  

* Na pepelnično sredo, 1.3.2017 bomo imeli sveto 

mašo v Slovenskem domu ob 10.00 uri. Med sveto 

mašo bo tudi pepeljenje. Lepo vabljeni!  

 

 

 

 

 

 

* Ob prazniku sv. Jožefa bo v soboto, 18.3.2017  ob 

10.00 uri sveta maša v Slovenskem domu. Lepo 

vabljeni! 

* Slovensko kulturno društvo Štorklja Schorn‐

dorf in Slovenska župnija Stuttgart vabita v so‐

boto, 25.3.2017 na »PREKMURSKI VEČER«. Priče‐

tek s sveto mašo ob 15.00 uri  v cerkvi sv. Konrada, 

nato druženje ob prekmurskih dobrotah v dvorani 

pod cerkvijo. Vljudno vabljeni! 

*  KONZULARNI DNEVI  v Stuttgartu potekajo 

v prostorih Slovenskega doma, Stafflenbergstr. 64, 

70184 Stuttgart. Datumi konzularnih dni so: 

9.2.2017, 9.3.2017, 6.4.2017, 11.5.2017 in 22.6.2017. 

Za rezervacijo termina pokličite na Generalni kon‐

zulat Republike Slovenije München, na telefonsko 

številko 0049 89 543 94 81 ali 0049 89 543 98 19. 

 

Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski dom 
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Tel.: 0711 / 23 28 91 | slozup@gmail.com 

www.skm‐stuttgart.de 
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